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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020, där den tidigare 
handlingsplanen, som antogs 2004, uppdateras genom att det införs ytterligare åtgärder, 
framför allt för att göra hälsotjänsterna bättre tillgängliga, minska hälso- och 
sjukvårdskostnaderna och tillförsäkra unionsmedborgarna ökad jämlikhet.

2. Europaparlamentet betraktar de ökade möjligheterna till personlig hälsovård som något av 
de viktigaste som e-hälsa har att erbjuda, eftersom patienternas journaler automatiskt kan 
lagras i elektronisk form, oberoende av var patienterna befinner sig, och kan nås endast av 
patienterna själva med ett personligt ID.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att föreslå en interoperabilitetsram 
för e-hälsa senast 2015 och ser det som ett mycket viktigt steg mot patientinflytande i e-
hälsa. Parlamentet anser att det är viktigt att i ramen införa standardiserad rapportering i 
journalerna liksom stöd till utvecklingen av medicintekniska produkter med möjlighet till 
automatisk elektronisk lagring av journaler.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att lansera en studie om de rättsliga 
aspekterna av e-hälsotjänster. Parlamentet betonar dock att det måste vidtas effektiva 
åtgärder inom områdena ersättning, ansvar och uppgiftsskydd.

5. Europaparlamentet framhåller behovet av att godkänna det bredare begreppet e-hälsa och 
framhåller vikten av en förstärkt roll för hälso- och sjukvårdspersonalen, såsom läkare, 
apotekare och sjuksköterskor, liksom också för patienter och patientorganisationer, vid 
arbetet med att genomföra och utveckla handlingsplanen för e-hälsa, med tanke på att 
patienter bör kunna se, använda och ta del av information som rör deras hälsa.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att spela en viktig roll 
för att sammanföra olika intressenter för utbyte av erfarenhet och bästa praxis.
Parlamentet uppmanar kommissionen att framför allt fokusera på sin viktiga uppgift att 
stödja utbytet av bästa praxis beträffande sällsynta sjukdomar.

7. Europaparlamentet betonar behovet av lämpligt anpassad hjälp, information och 
utbildning i hela unionen för att e-hälsotjänsterna ska komma till sin fulla rätt, utan att den 
sociala eller territoriella ojämlikheten ökar. Parlamentet betonar också behovet av att 
utveckla system som är tillgängliga för alla och att ha målet med intuitivt gränssnitt i 
åtanke. Parlamentet understryker också att tillgång för alla på likvärdiga villkor till 
traditionella hälso- och sjukvårdstjänster måste finnas kvar och anser att man i samband 
med hjälp och utbildning bör prioritera: 1) utbildning i att använda IT-verktyg och kurser i 
e-hälsa för att förbättra de relevanta färdigheterna hos hälso- och sjukvårdspersonalen och
it-kunskap och medvetande om e-hälsotjänster för patienter på nationell och 
gränsöverskridande nivå, med särskild tonvikt på den sociala och territoriella 
ojämlikheten.
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8. Europaparlamentet är övertygat om att hälsokompetens bland patienter, som uppmuntrar 
dem att övervaka och bedöma sin hälsa och förstå och kontrollera sina hälsouppgifter, så 
att det blir slut på dagens ojämlika förhållande mellan specialister och patienter, är en 
utslagsgivande faktor för bättre hälso- och sjukvårdtjänster, ökad öppenhet, 
korruptionsbekämpning och för att patienterna ska tillåta att deras uppgifter 
vidareutnyttjas för att skapa ny kunskap.

9. Europaparlamentet framhåller att de små och medelstora företagen måste garanteras 
lämpligt stöd för att det ska råda likvärdiga verksamhetsförutsättningar inom hela sektorn 
för e-hälsa och för att de små och medelstora företagen ska få ökat tillträde till marknaden 
där, särskilt genom att det inrättas en särskild resurs- och forskningsdatabas riktad till små 
och medelstora företag. Parlamentet understryker att innovationer på området e-hälsa 
skapar affärsmöjligheter och bidrar till den framtida tillväxten.

10. Europaparlamentet påminner om att den framtida handlingsplanen för e-hälsa måste 
garantera följande viktiga principer:

- Att hälso- och sjukvårdsutgifterna optimeras i tider av ekonomisk kris.

- Att tillämpningar och lösningar för marknadsutveckling stärks och främjas.

- Att interoperabiliteten i system för hälso- och sjukvårdsuppgifter säkerställs.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ägna uppmärksamhet åt e-hälsotjänster 
inom ramen för fungerande system för hälso- och sjukvård. Parlamentet betonar att hälso-
och sjukvården måste få ha kvar sin mänskliga och patientcentrerade dimension, särskilt i 
en situation där genomsnittsåldern bland befolkningen ökar, så att det ofta blir svårt att 
skilja medicinsk verksamhet från social verksamhet.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att snabbt vidta 
åtgärder för att skapa en enhetlig rättslig ram som hanterar olika typer av hälsouppgifter 
och användningen av dessa. Parlamentet betonar att sociala nätverk snabbt blivit populära, 
vilket visar att människor gärna delar med sig av personlig information, men att de inte 
alltid är medvetna om konsekvenserna av sina beslut. Villkoren för de nya tillämpningar 
och verktyg som samlar in uppgifter fastställs av tillhandahållarna, ofta med otillräckliga 
garantier och skyddsmekanismer. Parlamentet betonar att medborgarnas förtroende är 
oumbärligt för såväl inhemska som gränsöverskridande e-hälsotjänster och framhåller att 
reglerna för personlig integritet och för skydd av personuppgifter måste följas, eftersom 
detta är en viktig förutsättning för att medborgarna ska få skydd, för att patienterna ska få
förtroende för e-hälsotjänster och för att trygga och interoperativa system med inbyggd 
säkerhet för elektroniska kommunikationer och för datalagring, såsom molntjänster, ska 
fungera ordentligt och tas i ökat bruk inom hälso- och sjukvårdssektorn. Parlamentet 
uppmärksammar att uppgiftsskyddet bör utvecklas i riktning mot ett starkt skydd för 
enskilda, men på ett sätt som inte hämmar den framtida hälsoforskningen och betonar att 
känslig information, särskilt medicinska uppgifter, måste skyddas från dataintrång, läckor, 
integritetsbrott och andra former av utnyttjande.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka samarbetet för 
att garantera att hälso- och sjukvårdspersonalen tar sitt ansvar på nationell och 
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gränsöverskridande nivå.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vartannat år offentliggöra en översikt av 
framstegen med genomförandet av handlingsplanen för e-hälsa i de enskilda 
medlemsstaterna, av vilken det ska framgå vilka innovativa ändringar som gjorts i detta 
verktyg för att medborgarna ska få kvalitativt högtstående och effektiva hälso- och 
sjukvårdssystem, och, utgående från detta, fastställa effektiva indikatorer på nations- och 
unionsnivå för att mäta hur man gått framåt med de åtgärder som planerats och vilken 
inverkan de haft, och särskilt uppmärksamma eventuell diskriminering eller ojämlik 
tillgång som kan påverka konsumenterna och patienterna.
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